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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi, abych vás v novém roce pozdravila a popřála hodně štěstí a 
zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.  
Začíná nový rok a vás určitě zajímá, co bychom letos v naší obci chtěli 
udělat, proto vás seznámím s některými  našimi letošními investičními 
záměry. 
Všechny plánované investice v obci se realizují v souladu s dokumentem 
„Program rozvoje obce Bernartice nad Odrou na do roku 2022“ a 
v souladu s rozpočtem obce na rok 2018, který byl zveřejněn na úřední 
desce a schválen zastupitelstvem obce 29. listopadu loňského roku.  
Kromě obligatorních (povinných) výdajů na chod obce, provoz obecního 
úřadu, školy a školky, vynakládáme každý rok z rozpočtu nemalé částky 
na údržbu, zhodnocení a modernizaci obecního majetku. Snažíme se 
vybudovat také něco nového. Cílem veškerých investic je zkvalitnění 
života v obci a vytvoření co nejlepších podmínek pro naše občany. 
Co se týká nové výstavby, plánujeme realizaci další etapy chodníku na 
horní konec. Uvidíme, zda-li se nám podaří letos získat dotační prostředky 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kam jsme už na začátku ledna 
poslali žádost o dotaci. Veškerá dokumentace a příslušná povolení jsou 
připravená, a tak zahájení vlastní stavby bude záviset na zajištění 
finančních zdrojů. 
Budeme pokračovat v opravě místních komunikací a zpevněných ploch, 
které jsou v majetku obce. Věřím, že se nám letos podaří naplnit některé 
již dlouho plánované záměry, jako například opravy a doplnění 
dopravního značení, oprava havarijních kanalizačních vpustí a instalace 
autobusového přístřešku. 
Značné finanční prostředky budou nezbytné pro nutné stavební práce 
v tělocvičně naší školy.  Je potřeba instalovat nové osvětlení, vyřešit 
vzduchotechniku, vyměnit okna, zateplit střechu a kompletně vyměnit 
starou podlahu za novou. Před námi jsou jednání s vedením školy a 
s největším uživatelem tělocvičny TJ Sokol, abychom společně stanovili 
priority a mohli postupně začít se stavebními pracemi. 
Na hřbitově dokončíme likvidaci starých dřevin a vysadíme dřeviny nové.   
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V letošním roce chceme dát „nový kabát“ našemu kulturnímu domu, 
protože stará fasáda působí již značně omšele. V měsících srpnu a září, 
kdy bude kulturní dům uzavřen, provedeme výmalbu všech jeho vnitřních 
prostor, zlepšíme akustiku sálu, nainstalujeme novou audiovizuální 
techniku v přísálí a dalšími úpravami dokončíme modernizaci interiéru 
sálu. 
Přála bych si, aby všechny tyto záměry realizované z veřejných 
prostředků přinesly našim občanům užitek a konec konců i radost 
z pěkného prostředí, ve kterém se nám všem určitě lépe žije. 

 
         Dana Klosová, starostka 
 
 
 
 
 
 

 
 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Pá, So 26. - 27.1. II. kolo volby prezidenta České republiky 

So   27.1.      Sokolský ples a maškarní rej 

So   10.2.      Obecní ples 

Pá   23.2.      Členská schůze Bodlák 

So   10.3.      Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

So   24.3.      Premiéra divadla – Bodláček 

Po   30.4.      Stavění máje 

Pá     4.5.      Lampiónový průvod 

So   12.5.      Derniéra Malované na skle 

http://www.zpravyzmnisku.cz/2017/12/06/setkali-se-u-kafe-nad-rozpoctem-mesta-pro-rok-2018/
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Pá   18.5.      Den matek 

Pá   25.5.      Zájezd důchodci 

Pá     1.6.      Kácení máje 

So     2.6.      Dětská soutěž hasiči 

Ne     3.6.      Pouť 

So   30.6.      Den obce 

  

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2018 

Odpady 

Poplatek za odpady je stanoven ve výši 500,- Kč. Děti do patnácti let 
včetně a občané starší osmdesáti let včetně mají slevu 100,-Kč. Studenti 
(na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování) hradí 50% z ceny.  

Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2018. K tomuto datu je každý občan 
trvale bydlící v naší obci povinen uhradit alespoň polovinu ze stanovené 
celkové částky. Splatnost druhé části poplatku je stanovena k 30.9.2018. 

Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na 
území katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek 
za objekt v celkové výši 500,-Kč. 

Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo 
bezhotovostním převodem na  č.ú. 23325801/0100.  

VS = číslo popisné plátce. 

Pes 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého 
dalšího psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. Majitel 
psa je povinen poplatek uhradit k 31.3.2018. 

Poplatek je možné uhradit během úředních 
hodin do pokladny obce nebo 
bezhotovostním převodem na č.ú. 
23325801/0100. 

VS = číslo popisné plátce. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sonyboy.estranky.cz/archiv/iobrazek/129&imgrefurl=http://zviratecka-roztomila.blog.cz/1204/pejsanek&h=300&w=300&tbnid=JbZaqahhCqDc3M:&docid=gBNiozXgSeWftM&ei=TH2LVueSJ4K7UfzjgpAJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjn6KqFn5LKAhWCXRQKHfyxAJIQMwhHKCQwJA
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Zpravodaj 

Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,- Kč. 
Splatnost předplatného je stanovena k 31.3.2018. V případě neuhrazení 
do termínu splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno. 

Předplatné je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce 
nebo bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100.  

VS = číslo popisné plátce. 

Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě 
na webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz 

 

Statistika počtu obyvatel roku 2017 

Počet obyvatel ke dni 31.12.2017  982 občanů 

 

Muži:    519 

Ženy:    463 

Z toho děti do 15 let:  182 

 

Narozené dětí:       13 

Chlapci:        9 

Děvčata:      4 

 

Přistěhované osoby:    22 

Odstěhované osoby:      31 

Úmrtí:        8 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvipzen5LKAhWCORQKHSmKCuwQjRwIBw&url=http://www.spy.cz/showbyznys/20625-o-cem-se-mluvi-noid-gabina-planuji-miminko&psig=AFQjCNElahFI32_8x2zFuIQy-OGsm0Zj7Q&ust=1452068711881488
http://www.bernarticenadodrou.cz/
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Výsledky prvního kola prezidentských voleb 
v Bernarticích nad Odrou 
  
 
Miloš Zeman  176 hlasů (103 hlasů v roce 2013)  31,04 % 
 
Jiří Drahoš  154 hlasů     27,16 % 
 
Pavel Fischer  111 hlasů     19,58 % 
 
Marek Hilšer    42 hlasů       7,41 % 
 
Michal Horáček   38 hlasů       6,70 % 
 
Mirek Topolánek   27 hlasů       4,76 % 
 
Vratislav Kulhánek    9 hlasů       1,59 % 
 
Jiří Hynek     7 hlasů       1,23 % 
 
Petr Hannig     3 hlasů       0,53 % 
 
 
Volební účast v obci:     75.1 % 
Volební účast v roce 2013:   74.03 %. 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU-qew8dbYAhVsKsAKHaC9AhcQjRwIBw&url=https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000011305/sledujeme-prezidentske-volby-v-nasem-kraji-vyhral-milos-zeman&psig=AOvVaw3MS9F4TdlD5GlHXFbfQZ9X&ust=1515999691228012
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/7
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/7
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/7
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/9
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/9
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/9
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/3
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/3
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/3
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/8
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/8
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/8
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/2
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/2
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/2
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/1
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/1
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/1
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/6
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/6
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/6
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/4
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/4
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/4
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/5
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/5
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysledky-voleb-prezidentske-volby-2018/r~1b664560f52c11e7adc2ac1f6b220ee8/?redirected=1515912634#/candidate/5
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Druhé kolo prezidentských voleb  

Druhé kolo se voleb se uskuteční v pátek 26. ledna od 14,00 hodin do 

22,00 hodin a v sobotu 27. ledna od 8,00 hodin do 14,00 hodin v budově 

naší základní školy.   

      Dana Klosová, starostka 

 

 

Nabídka volného pracovního místa 
 

10. 1. 2018 vyhlásila obec Bernartice nad Odrou 
výzvu k přihlášení zájemců na obsazení 
pracovní pozice účetní, administrativní 
pracovník. 

 

 Požadované vzdělání: minimálně SOŠ 
s maturitou nebo VOŠ ekonomického 
směru nebo obdobného zaměření. 

 Plný pracovní úvazek 

 Nástup nejdříve 1. 5. 2018 
 

Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce. 
Přihlášky s požadovanými doklady a náležitostmi doručte osobně nebo 
zašlete na adresu obecního úřadu nejpozději do 9. 3. 2018. 

 
Kontaktní osoba: 
Dana Klosová, starostka obce 
556 715 215, 606 236 454 
starostka@bernarticenadodrou.cz 

 
Dana Klosová, starostka 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY_JvhwNnYAhXJKlAKHT4iDeEQjRwIBw&url=http://big4accountingfirms.org/blog/is-accounting-the-right-career/&psig=AOvVaw3Xin1sdKb4TnFnIwISG-ce&ust=1516089773394167
mailto:starostka@bernarticenadodrou.cz
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Výsledek Tříkrálové sbírky 2018 v Bernarticích nad Odrou 

Druhou lednovou sobotu navštívily domovy občanů Bernartic nad Odrou 
skupinky tříkrálových koledníků, aby s písní a přáním všeho dobrého 
předali tradiční požehnání a zároveň poprosili o dobrovolný finanční dar 
do svých pokladniček. Také letos byl celkový výtěžek více než úctyhodný.  

Opět se díky velkorysosti místních občanů podařilo vykoledovat 
rekordních 54.656,- Kč. 

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří rádi přispěli na pomoc potřebným a 
také koledníkům, jenž ochotně věnovali svůj volný čas. Bližší informace 
k letošní Tříkrálové sbírce uvedeme v následujícím zpravodaji. 

          

Josef Klos, místní asistent Tříkrálové sbírky 

 

Vítání občánků/Omluva 

V prosincovém zpravodaji byl zveřejněn článek o vítání nových občánků 

do naší obce. Nedopatřením se stalo, že v  seznamu vítaných dětí nebylo 
uvedeno jméno Natálie Černochové. Za tuto chybu se rodičům i 
prarodičům malé Natálky moc omlouvám. 

    

Za Komisi pro občanské sociální záležitosti Eva Grulichová 

 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Vánoční čas v MŠ 

Ve středu 6. prosince navštívil naši MŠ Mikuláš se svými pomocníky 
andělem a čertíkem. Děti celé dopoledne soutěžily, tančily a Mikuláše 
potěšily písničkami a básničkami. Za odměnu dostaly dva balíčky- 
perníkový a ovocný. (Děkujeme babičce paní Papákové za perníčky, které 
děti moc potěšily) 
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Děti také pravidelně sportují- každé úterý jezdily bruslit na zimní stadión a 
udělaly velké pokroky. 

V úterý 19. prosince se uskutečnila vánoční besídka v MŠ, sešli jsme se v 
hojném počtu a společně jsme  s dětmi prožili krásné vánoční chvíle. 
 

V závěru letošního roku mi dovolte poděkovat všem, kteří s námi celý rok 
spolupracují. 

Firmě UAX, za sponzorský dar ve formě bavlněných ústřižků, ze kterých 
jsme mohli ušít šmoulí oblečky, ve kterých naše děti vystoupily pro naše 
důchodce a vyrobit vánoční překvapení pod stromeček. Firmě BORGIS, 
která dětem darovala barevné papíry na tvoření a je vždy ochotna 
pomoci.  

Také obecnímu úřadu, za vytisknutí fotografií pro rodiče a místním 
hasičům, kteří pro nás v květnu připravili hezké a podnětné hasičské 
dopoledne. Paní Báře Novákové za celoroční spolupráci. Přejeme 
všem  hodně radosti a zdraví do nového roku 2018.  
 

      Dáša Boková, učitelka MŠ 

Exkurze do Informačního centra v Novém Jičíně 

V úterý 5. prosince jsme s dětmi z 2. ročníku navštívili Nový Jičín a jeho 
informační centrum. Nejdříve jsme chvilku postáli na náměstí a děti se 
dozvěděly zajímavosti o centru města. Potom už nás čekala prohlídka 
Infocentra, seznámení s jeho činností, zhlédnutí fotografií z divoké přírody 
a nakonec expozice generála Laudona. Děti si vyzkoušely dobové 
kostýmy, střelbu z děla, poslechly si zajímavosti o tehdejších bojích a 
uviděly největší výtvor 3D tiskárny. Po hodině v expozici nás na náměstí 
čekali čerti, andělé a Mikuláš a na nádraží autobus. Ve čtvrtek 7. Prosince 
jsme si tuto výpravu zopakovali s dětmi z 3. ročníku. Celé dopoledne jsme 
strávili podobně jako druháci, jen ti čerti nám chyběli.  

Oba výlety se vydařily, tak už se těšíme na další.  

 

Eva Petrová, učitelka 2. a 3 třídy 
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Kurz bruslení 

V pátek 15. prosince ukončily děti naší školy kurz bruslení. Během šesti 
lekcí se děti na ledě hodně naučily a mnohé si zdokonalily základy 
bezpečného pohybu na bruslích včetně znalosti umět dobře padat na led.  

Na dětech, které se výcviku účastnily už v loňském roce, byl vidět výrazný 
pokrok v jejich dovednostech. Letos už bylo minimum dětí, které začínaly 
výcvik s chodítkem, ale na konci už ho nepotřebovaly. V poslední lekci, 
kterou měli lektoři zaměřenou na hry a soutěže, děti získávaly za své 
dovednosti drobné sladkosti.  

Děti získávají při těchto aktivitách cenné zkušenosti i v oblasti 
samoobslužných činností – obout si jiné než běžné boty, popasovat se 
s jejich zapnutím a také zouváním. A věřte, že to není vůbec jednoduché, 
ale letos už téměř všechny děti od 3. ročníku výše byly hodně samostatné. 

A to jsou cenné zkušenosti a dovednosti. 

S lektory bruslení jsme se rozloučili a snad zase příští rok na ledě na 
viděnou.  

Jana Rusínová, učitelka 4. a 5. třídy 

 

Turnaj v miniházené 

V předvánočním shonu jsme si našli čas a odehráli jsme druhý ze čtyř 
turnajů v miniházené. 19. prosince vybojovalo naše družstvo 
LACHTANŮ ve stejném složení jako v 1. kole krásné 2. místo. Tentokrát 
byla našimi soupeři družstva z Libhoště – Libhošťáci, z Životic u 
Nového Jičína – Piráti, z Rybí – Bílí tygři a ze Závišic – Nikdo.  

Další dvě kola turnaje nás čekají na jaře. 

 

Jana Rusínová, učitelka 4. a 5. třídy 
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 ZE SPORTU 

Volejbalový turnaj 

Ve středu 27. prosince pořádal TJ Sokol Bernartice nad Odrou již tradiční 
volejbalový turnaj. 

Turnaj se uskutečnil v místní tělocvičně při ZŠ. Na palubovku se 
odhodlalo vstoupit celkem 31 hráčů a příznivců amatérů sportu pod 
vysokou sítí. 

Po uvítání, o které se postaral předseda TJ Sokol pan Dušan Glogar, byli 
rozlosování kapitáni jednotlivých družstev, kterých bylo celkem pět. 
Následně jednotliví hráči tahali z „klobouku“ číslo družstva, za které budou 
po zbytek turnaje podávat výkony na hraně svých hráčských schopností. 
K vidění tak byly v některých momentech až dech beroucí a obětavé 
zákroky jak v „poli“ tak „na síti“. Celkově se odehrálo deset dvousetových 
soubojů a k tomu navíc 5 takzvaných „tajbrejků“  . Rozlosování 
jednotlivých družstev bylo velmi vyrovnané a  každé družstvo hrálo ve 
složení čtyři muži a dvě ženy. Tím byly jednotlivé sety velmi vyrovnané a 
lité boje leckdy dlouhé, ale pohledné a napínavé.  O diváckou kulisu 
taktéž nebyla nouze. 

Po ukončení bojů na palubovce byly vyhlášeny výsledky a předány ceny 
pro první tři vítězná družstva. Součástí každoročního turnaje je i vyhlášení 
nejlepšího hráče a hráčky. 

Ze strany restaurace u Bříz bylo v průběhu celého odpoledne až večera 
zajištěno dostatečné množství jídla, pití a pochutin.  

Závěrem bych rád poděkoval TJ Sokol v čele s panem Dušanem 
Glogarem za zorganizování vánočního turnaje, Honzovi Kneblíkovi a 
Kateřině Drlíkové za zajištění gastronomických služeb, Andrei Milatové  
za fotodokumentaci a v neposlední řadě všem hráčům za disciplinovaný 
přístup a hru v duchu fair-play. 
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Uvítání hráčů a pár nezbytných organizačních pokynů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

družstva už se „ rýsují“ 
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a je dobojováno 

 

 

 

nejlepší hráčka a hráč turnaje 

 

Za TJ Sokol Lukáš Kutěj 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2018 

16 

 

Rekreační volejbalový turnaj 

Ve čtvrtek 28. prosince jsme jako již tradičně uspořádali v tělocvičně 
rekreační volejbalový turnaj. Celkem 41 hráčů se rozdělilo do šesti 
družstev a hrálo se každý s každým. Atmosféra byla skvělá a všichni se 
navzájem velmi povzbuzovali. Skvěle jsme si zahráli a pobavili se. Bylo 
neskutečné vidět, kolik lidi v Bernarticích hraje volejbal. Až na jednoho 
hráče, byli všichni místní. Do turnaje jsme zapojili i děti, které spoustu 
z nás svými výkony překvapily a dokonce i některé předčily. Je velmi 
důležité učit děti kolektivnímu sportu, jak mi říkal jeden z účastníků turnaje 
a já s ním naprosto souhlasím.  

Jsme velmi rádi, že zájem lidí si přes svátky trošku rekreačně zasportovat 
trvá a snad tomu tak bude i nadále v dalších ročnících, které budeme 
určitě pořádat.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za finanční příspěvek, 
díky kterému se mohlo hrát o pěkné ceny, které si výherci zajisté 
zasloužili. 

    za pořadatele turnaje Tomáš Horut 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

                                                                 

Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 

V pátek 12. ledna se v sále kulturního domu konala výroční valná 
hromada Sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás osmdesát členů a byla 
přijata jedna nová členka. Pro informaci všem občanům přikládám zprávu 
o činnosti SDH za rok 2017. 

 

Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2017 

K 31. 12. 2017 měl náš sbor 135 členů, z toho 45 žen a 26 členů mladších 
osmnácti let.  

Výkony našich sportovních družstev mužů i žen jsou rozdílné. Naše 
hasičky obsadily v okrskové lize bohužel až osmé místo. Muži se poučili 
z chyb z předešlého roku a z posledního místa se opět vrátili na špici 
v okrsku, kde dozajista patří a obsadili těsně druhé místo.  
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Družstva mladších a starších žáků dosahovala v loňském roce výborných 
výsledků. Mladší žáci obsadili v lize krásné druhé místo. Starší žáci se 
umístili na místě čtvrtém. Začátek sezóny měli horší, ale postupně se 
velmi zlepšovali a na konci už opět těžko hledali konkurenci. V loňském 
roce se nám podařilo založit družstvo přípravky. O náš sport je mezi dětmi 
velký zájem a v průběhu sezóny se nám přihlásilo tolik dětí, že jsme mohli 
dát dohromady i druhé družstvo. Z toho máme velkou radost, o to ale víc 
musíme posílit posty trenérů, abychom vše zvládli, naše nejmladší si 
udrželi a naučili je toho co nejvíce.  

Výbor SDH se v roce 2017 sešel na svých schůzích čtyřikrát. Starosta 
a velitel se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzí na Starém 
Jičíně, které byly v loni tři, a kde se plánovala koordinovanost a funkčnost 
celého okrsku Starý Jičín. V listopadu jsem zastupoval náš sbor na 
setkání představitelů dobrovolných hasičů v Bílovci, v rámci celého 
našeho okresu. 

Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních akcí. 
V lednu výroční valnou hromadu v sále. V březnu jsme u nás hostili 
výroční valnou hromadu našeho okrsku. Zabezpečili jsme požární hlídky 
na všech plesech pořádaných u nás. V březnu jsme dále v tělocvičně 
uspořádali tradiční ping-pongový turnaj a provedli sběr železného šrotu. 
V dubnu jsme před obecním úřadem postavili máj. V květnu, o svátku 
svatého Floriána jsme uctili památku všech zemřelých hasičů na mši 
svaté a položili věnec u pomníku na hřbitově. Po tomto aktu následoval 
společný oběd. Dále jsme v břízovém háji postavili táborák a zajistili 
prodej občerstvení při příležitosti oslav osvobození naší obce. 
Následovalo kácení máje. Jako každoročně jsme zajistili prodej 
občerstvení na pouti. V sobotu 27. května jsme pořádali soutěž mladých 
hasičů. Dorazilo k nám celkem 18 družstev z obou kategorií. Naší mladší 
žáci svou kategorii s přehledem ovládli a vyhráli. Starším žákům se útok 
bohužel nepodařilo dokončit. Za čtrnáct dní 18. června se k nám sjelo 24 
družstev hasičů a hasiček, aby soutěžili o Bernacký pohár. Naši hasiči, a 
to družstvo „A“, obsadilo pěkné páté místo. Naše hasičky skončily ve své 
kategorii taktéž na místě pátém. Začátkem června jsme se podíleli na 
pořádání dětského dne organizovaného Sokolem. Dále jsme se v červnu 
společně s obcí a s ostatními složkami podíleli na pořádání Dnu obce. 
V srpnu jsme pro naše mladé hasiče a malé adepty uspořádali velmi 
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pěkný, ale na organizaci velmi náročný čtyřdenní hasičský tábor v Orlovně 
ve Veřovicích, kterého se účastnilo 29 dětí ve věku od čtyř do patnácti let. 
Na každé schůzi starostů sborů nám stále připomínají důležitost práce 
s dětmi. Jsem nesmírně rád, že v našem sboru máme lidi, kteří se dětem 
velmi věnují. V září jsme sezónu zakončili velmi podařeným dvoudenním 
hasičským zájezdem na Slovensko. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a obětavost. 
Především těm, kteří se na tomto všem aktivně podílejí. Děkuji 
sponzorům a dárcům za jejich pomoc, ostatním organizacím a spolkům za 
spolupráci a v neposlední řadě obecnímu zastupitelstvu v čele s paní 
starostkou za podporu a přístup k dobrovolným hasičům. Do nového roku 
Vám všem přeji hodně úspěchů, spokojenosti a hlavně hodně zdraví. 

V Bernarticích nad Odrou dne 12. 1. 2018 

  

Tomáš Horut, starosta SDH Bernartice n/O 
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RŮZNÉ 

Zdobení adventních věnců 

V sobotu 18. listopadu proběhlo zdobení adventních věnců. Sešli jsme se 
na místní faře, abychom vytvořili adventní věnce a jiné dekorace, jejichž 
prodejem jsme přispěli na Papežská misijní díla. Na tento účel vybíráme 
ve farnosti peníze každoročně, ale letos to bylo poprvé tímto způsobem a 
myslím, že tato akce účel stoprocentně splnila. Prodejem věnců a jiných 
misijních materiálů jsme vybrali částku 5.500,- Kč a udělali tak radost 
nejen chudým dětem v misijích, ale také v našich rodinách. Tímto 
příspěvkem bychom chtěli poděkovat Kristýně Segeťové za věnovaný 
dekorační materiál a také květinářství Květinové klenoty Pěčková – 
Kamasová z Kunína za podporu. 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2018 

22 

 

Nemalé poděkování pak patří zejména všem ochotným ženám a dětem, 
které přišly a pomohly tyto věnce vyrobit, společně vytvořit krásnou 
atmosféru a tím přispět na pomoc potřebným. 

Velké díky a těšíme se opět při nějaké další společné akci příští rok.  

 

       Marie Fačkovcová 

  

Krajská stipendia vyplacena 

Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín 

Ve středu dne 20. 12. 2017 byla na naší škole 
vyplacena první „krajská stipendia“. Z rozpočtu 
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Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo celkem 24 žákům 
prvního ročníku dvou preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a 
zedník) vyplaceno celkem 35 000 Kč. Další stipendia obdrží žáci v měsíci 
únoru a červnu 2018. Příští rok se k preferovaným oborům na naší škole 
přidají nástrojaři a tesaři. Pro žáky 9. tříd je to obrovská příležitost, vždyť 
mohou za čtyři roky studia u nás získat až 44 000 Kč. Jestli využijete této 
skvělé možnosti, či nikoliv, je pouze na vás a vašich rodičích. Žáci oborů, 
které nejsou preferované, nemusí být smutní. Již od roku 2012 mají 
možnost dosáhnout na odměny až 5 000 Kč ročně. Od 1. 2. 2018 mohou 
nejlepší žáci 2. až 4. ročníku podepsat smlouvu s firmou (např. Varroc, 
Tatra Trucks, Tatra metalurgie, MSV Metal Studénka, Cromodora 
Wheels) a získat podniková stipendia.  

Je-li pro vás nabídka Střední školy technické a zemědělské v Novém 
Jičíně zajímavá, zveme vás na den otevřených dveří, který se bude konat 
ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 11:00 do 17:00 hodin. Vítáni jste 
samozřejmě kdykoliv. Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na 
tel. č. 731 446 916. Neváhejte, jsme tu pouze pro vás.  

  PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy 

http://www.tznj/
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Letošní vánoční zpívání koled 

Vážení spoluobčané, chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě a produkci zpívání vánočních koled, 
které se v naší obci uskutečnilo v pátek 29. 
prosince.  

Jako každým rokem měl provozní naší 
restaurace Honza Kneblík připraveno zázemí 
pro účinkující i hosty. Obci bych chtěla 
poděkovat za materiální podporu, skvělé 
zázemí a nemalý příspěvek na režijní 
náklady. Rovněž děkuji Pavlu Hoppovi, který 
zahájil zpívání skladbou Tichá noc na trubku, dále dvěma kytaristům 
z Nového Jičína Markovi a Robertovi, kteří zpěv koled doprovázeli a 
kapele Rocca za skvělé vystoupení venku a ve večerních hodinách pak 
v prostorách jídelny restaurace.  

Poděkování patří také představitelům hospice Strom Života za mnoho 
úžasných dárků pro naše občany.  

Z koledování máme pořízen také video záznam, za který děkuji taťkovi 
(Vaškovi Drlíkovi). Záznam můžete shlédnout na webových stránkách 
obce, na youtube nebo facebooku. 

(http://www.bernarticenadodrou.cz/videogalerie/zpivani-koled-29-12-
2017). 

Největší poděkování patří vám, hostům. Bez vás by totiž tato akce 
nemohla proběhnout. Velmi si vážím vaši přízně a budu se snažit, 
abychom si tuto hezkou tradici v Bernarticích nad Odrou udrželi a nadále 
ji rozvíjeli. Mým přáním pro příští rok je vyhledat v naší „dědině“ zkušené i 
nezkušené, mladé i starší, ale především všechny nadšené muzikanty, 
kteří by si našli čas na pár zkoušek a doprovázeli zpívající hosty na 
hudební nástroje. Tímto vyzývám všechny nesmělé muzikanty, nechť se 
mi určitě přihlásí. Už teď se těším.  

Vaše letošní příspěvky pro Strom Života byly ohromující. Jsem ráda, že 
kromě zpívání také pomáháme potřebným. A na závěr trochu statistiky a 
to nejdůležitější - poděkování.  

https://cz.123rf.com/photo_69713738_mal%C3%A9-d%C4%9Bti-zp%C3%ADvat-v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-koledy-s-borovice-na-bakcground-vektorov%C3%A9-ilustrace.html
http://www.bernarticenadodrou.cz/videogalerie/zpivani-koled-29-12-2017
http://www.bernarticenadodrou.cz/videogalerie/zpivani-koled-29-12-2017
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Přišlo nás:     130  

Vypili jsme:     10 l čaje, 30 l svařáku, 20 l punče  
     nějaká ta slivovice  

Vybraná částka pro Strom Života: 16.891,- Kč  

Děkuji všem občanům, kteří jakoukoliv částkou přispěli na dobrou věc a 
projevili tak sounáležitost s druhými.  

Děkuji našim spolkům. „Hasičům, myslivcům, zahrádkářům, bodlákům a 
klondajkům“, kteří přispěli po 1 000,- Kč. Děkuji „sokolům“ za vybrané 
příspěvky svých členů v hodnotě 4 600,- Kč. Děkuji mnou osloveným 
bernartským podnikatelům, kteří přišli a přispěli nemalými částkami.  

Viděla jsem mnoho tváří, ale není v mých silách všechny jmenovat. Jsem 
si jistá, že vybrané peníze z našich peněženek půjdou do správných 
rukou. Ještě jednou všem velký dík. Závěrem přeji všem úspěšný rok 
2018 a doufám, že se na konci tohoto roku opět společně v hojném počtu 
setkáme. 

        Za realizační tým Katka Drlíková 
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Děkujeme úžasným lidem z Bernartic nad Odrou   

Již podruhé uspořádali Bernartští vánoční zpívání koled a dobrovolné 
vstupné opět podpořilo činnost našeho mobilního hospice Strom Života. 
Částka ve výši 16.891,- Kč, která byla vybrána, nás mile potěšila. 

Děkujeme organizátorce Katce Drlíkové, hudebníkům, vedení obce, 
restauraci U Bříz a především Vám všem, kteří jste přispěli na dobrou 
věc, a přejeme Vám šťastný rok 2018. 

 Mgr. Marie Dorazilová 
 

 

 

MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA 

Kostelní 71/37, Nový Jičín 

Web: www.zivotastrom.cz  
 

http://www.zivotastrom.cz/
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   INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA BRIGÁDY 

Restaurace U Bříz Bernartice nad Odrou příjme 
dlouhodobě brigádně řidiče pro rozvoz obědů!! 

Jedná se o práci od Po – Pá od 10.30 do 11.30, 
rozvoz obědů po Novém Jičíně, odměna za jeden odvoz činní 250 Kč = 
za měsíc cca 5000 Kč. Podmínky: řidičský průkaz skupiny B a dobrý 
zdravotní stav. Nástup možní ihned. Kontakt: Jan Kneblík 736 178 034. 
Tato práce je ideální jako přivýdělek pro seniory s dobrým zdravotním 
stavem.  
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KONTAKTNÍ INFORMACE  

Obecní úřad 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ilona Stavinohová, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starostka 
Mgr. Dana Klosová 
Tel.: +420 556 715 215, +420 606 236 454  
E-mail:            starostka@bernarticenadodrou.cz 
 

Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:   +420 733 386 628 
E-mail:   Tomas.Horut@cuzk.cz  

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
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